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Säkrare budgivning med ny fastighetsmäklarlag? 
 

Sammanfattning 
 
Mäklarbranschen har varit omskriven i media de senaste åren och förra året presenterades 
det nya lagförslaget på en ny fastighetsmäklarlag.  

I dag finns det ingen lag som reglerar mäklarens skyldighet att uppvisa budgivningslista 
efter avslutad budgivning. Dock säger det nya lagförslaget:  

”En fastighetsmäklare ska vara skyldig att dokumentera budgivningsprocessen och att 
överlämna dokumentationen till köparen och säljaren när överlåtelseavtalet är slutet, den 
ska också syfta till att hindra mäklaren att presentera luftbud och därigenom pressa upp 
priset.” 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om lagförslaget kommer att resultera i tryggare 
budgivningar. Vi vill även ta reda på hur mäklarna ställer sig till budgivningsförfarandet i 
den nya lagen samt om deras förtroende kommer att stiga hos presumtiva köpare. 

Avslutningsvis vill vi även ta reda på om köparnas syn på budgivningar kommer att 
förändras med den nya lagen. 

Vi har arbetet med artiklar, studerat lagtext, utredningar, remissvar, mailkontakter samt 
genomfört djupintervjuer med fastighetsmäklare, köpare och en jurist. 

Mottagandet av den nya mäklarlagen är positivt från nästan alla håll. Man tror på ökat 
förtroende och en tryggare budgivning i samband med denna lagändring. Vår åsikt är att 
köparnas syn på budgivningar i framtiden kommer att förändras när de känner en ökad 
säkerhet med kommande lagstiftning. 
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Safer bidding with new real estate law?  
Summary 
 
The real estate industry have been well publicized in the media the recent years and last 
year a new draft law of the new real estate agent law were presented. 

Today there is now law governing the broker’s obligation to present the bidding list upon 
completion of bidding. However, the new draft law says:  

”The broker should be obligated to document the bidding process and when the agreement 
is met, give the information to the seller and buyer, it should also aim to prevent the broker 
to present fake bids and thereby push up the price.”  

The purpose with this essay is to find out if the new law will result in safer auctions. We 
also want to find out how the real estate agents’ attitude to the bidding procedure in the 
new and if their trust will rise in potential buyers. Finally, we also want to find out whether 
the new law will change the buyers’ view on the bidding process. 

We have been working with articles, studied the text, inquiries, responses, email contacts, 
and conducted interviews with real estate agents, buyers and a lawyer. 

The reception of the new law is positive from almost all quarters. Due to the legislative 
change the, belief is that the trust will rise. The buyers’ view of the bidding process in the 
future will change when they feel greater safety in future legislation. 
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Förord 
Detta examensarbete ingår i Fastighetsmäklarprogrammet (180hp) på Högskolan Väst. 

Efter tre års studier presenterar vi vår sista etapp på utbildningen – uppsatsskrivandet 
(15hp). Till arbetet har vi fått hjälp och dessa vill ni nedan tacka. 

Vi vill tacka alla som har hjälp oss under arbetets gång. 

 

Tack till vår handledare Christer Edsberger som ställt upp och besvarat våra frågor och 
funderingar, samt Ann-Sofie Andersson som kommit med råd och kommentarer. 

Ett stort tack till de personer som svarat på våra frågor i undersökningen, utan Er hade vår 
uppsats varit oanvändbar.  

 

 

TACK  
 
Trollhättan, april 2009 
 
 
________________________  ________________________  
Dilip Elisson   Sanna Falegård 
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Nomenklatur 
• Anbud – Erbjudande om slutande avtal 

• Bostadsrätt – Upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en lägenhet på 
obegränsad tid 

• Budgivning – Flera spekulanter som lägger anbud på samma objekt. Kan buda 
över varandra 

• Bulvaner – Person som under sken av självständighet företar en rättslig handling 
för annans räkning 

• Fabricerade bud – Anbud på ett objekt som har för avsikt att få priset att stiga 

• Fastigheter – Fast egendom som omfattar ett avgränsat mark-/vattenområde 

• Fastighetsmäklarnämnden – Statlig myndighet som registrerar fasighetsmäklare 
och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed 

• Formkrav – Kriterier för att ett avtal skall vara bindande 

• Franchisekedja – En affärsmodell där ett färdigt koncept erbjuds till den enskilde 
företagaren mot en avgift 

• Följdaffärer – Att genom en försäljning få sälja köparens bostad 

• Förmedling – Fastighetsmäklaren agerar som en mellanhand mellan säljare och 
slutgiltig köpare 

• Lockpris – Pris som ligger under marknadsvärde och har för avsikt att locka 
många spekulanter 

• Marknadsvärde – Det mest sannolika priset på en öppen och fri marknad 

• Mäklarsamfundet – Branschorganisation för den yrkesverksamma 
fastighetsmäklaren 

• Ombud – Person som fått i uppdrag att utföra något för annans räkning 

• Presumtiva köpare – Möjlig köpare på ett objekt 

• Sidotjänster – Övriga tjänster som ligger utanför huvuduppdraget. Kan exempelvis 
vara flyttjänst 

• SOU – Statens offentliga utredning 

• Spekulanter – Person/Personer som är intresserade av ett objekt 

• Tomträtt – En form av nyttjanderätt till fastighet som tillhör bl.a. staten eller 
kommun eller som på annat sätt är i allmän ägo, på obestämd tid mot årlig avgäld. 
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1 Inledning 
Här ges en bakgrund till det ämne vi valt samt de syften och mål vi har med den här 
studien. Vi förevisar även de frågeställningar vi avser kunna besvara i den här uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
Mäklarbranschen har de senaste åren varit väl omskriven i media, många mäklare har 
anklagats och svartmålats för att använda så kallade lockpriser samt fabricerade bud. Stor 
kritik har riktats mot branschen och allt fler fastighetsmäklare har anmälts till 
fastighetsmäklarnämnden.  

År 2008 presenterades det nya lagförslaget på en ny Fastighetsmäklarlag. En av de stora 
ändringarna omfattar budgivningsförfarandet.  

I dagsläget finns det inga lagregler, branschpraxis eller några som helst regler gällande 
budgivningsprocessen i samband med överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter. 

Det är säljaren som i samråd med mäklaren bestämmer regelverket, därför kan reglerna för 
budgivning variera mellan olika mäklarföretag och även inom samma företag för enskilda 
objekt.  

Branschorganisationen Mäklarsamfundet uppmuntrar sina medlemmar att följa deras 
rekommendationer. De säger att budgivningsprocessen ska dokumenteras genom 
upprättande av en särskild förteckning över avlämnade bud. Av förteckningen ska minst 
framgå för- och efternamn på budgivaren och telefonnummer eller fullständig adress samt 
avgivet bud, tidpunkten då budet avgavs samt vilket objekt budgivningen avser.  

Förteckning skall på begäran överlämnas till säljaren, där det ska framgå samtliga bud och 
meddelanden som avgivits under budgivningsprocessen, medan en förteckning även kan 
begäras av de tre spekulanter som avgivit de tre högsta buden. En förteckning som lämnas 
till spekulant behöver endast innehålla de tio i tidsföljd senast lämnade buden. Förteckning 
till spekulant utlämnas först sedan bindande köpekontrakt eller överlåtelseavtal 
undertecknats. 

Mäklarsamfundets rekommendationer stämmer bra överens med regeringens nya lagförslag 
som säger: 
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    Bild hämtad ur SOU 2008:6 

 

Regeringens förslag om att mäklare ska vara skyldig att dokumentera budgivningsprocessen 
och att överlämna dokumentationen till köparen och säljaren när överlåtelseavtalet är slutet 
syftar också till att hindra mäklaren att presentera fabricerade bud och därigenom pressa 
upp priset. 

Det nya lagförslaget presenterades den 29 januari 2008 och förväntades från början att tas i 
bruk 1 januari 2009, men just nu ser det ut som att det tidigast kommer att ske 
halvårsskiftet 2010. 

1.2 Problemdiskussion 
I mars 2006 sände Insider i TV3 ett inslag där man med dold kamera hade filmat 22 
Stockholmsmäklare. Det visade sig att nio av dessa var beredda att använda fabricerade bud 
och lockpriser. Insider menar att anledning till mäklarnas oseriösa sätt att jobba på är ett 
sätt för dem själva att tjäna mer pengar. En annan anledning är att locka till sig fler kunder.1 

Detta är bara en liten del av all den kritik som branschen har fått tackla de senaste åren.  

Problemen med opålitliga mäklare i samband med budgivningsprocessen har fått stor 
uppmärksamhet i media. Dessa reportage och artiklar är oftast vinklade för att skapa en 
negativ bild av fastighetsmäklare. En objektiv bild försvarar inte fastighetsmäklarnas 
agerande men det lämnar en möjlighet till gemene man att själv ta ställning. 

Även fast problemet troligtvis inte är så stort har de oseriösa mäklarna gjort så misstanken 
om fabricerade budgivningar har stigit och tron till de övriga mäklarna på marknaden har 
på så vis fallit. 

För att motverka ovisshet om mäklare som presenterar fabricerade bud, eller undanhåller 
bud, för att även få förmedla en sidotjänst eller få ett följduppdrag, så har man föreslagit att 
budgivningsprocessen borde bli så transparent som möjligt. 

                                                
1 Sidenbladh Erik, SvD (2006-03-23) Oseriösa mäklare jobbar med fejkade bud 
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Detta är något som den nya lagen vill åstadkomma. Lagförslaget säger att mäklaren ska vara 
skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnats på objektet och sedan 
överlämna förteckningen till säljaren och den slutgiltige köparen när överlåtelseavtalet är 
slutet. 

I dagsläget är problemet att den slutgiltige köparen inte har någon rätt att kontrollera vem 
eller vilka denne har budat mot. Många köpare har därför känt osäkerhet efter en avslutad 
budgivning. Detta för att det inte finns något bevis på att de andra budgivarna varit 
intresserade eller ens existerat.  

I samband med denna osäkerhet har media hängt ut mäklare som oseriösa och på så vis har 
mäklarnas förtroende sjunkit. Vi vill ta reda på hur mäklarna ställer sig till 
budgivningsförfarandet i den nya lagen samt om deras förtroende kommer att stiga hos 
presumtiva köpare.  

Många som köpt bostad genom mäklare har känt sig osäkra eller till och med lurade på 
grund av att ingen budgivningslista presenterats efter avslutad budgivning.  

 

Med denna problemdiskussion vill vi ta reda på följande frågor: 

• Kommer det nya lagförslaget resultera i tryggare budgivningar? 

• Hur ser landets fastighetsmäklare på det nya lagförslaget? 

• Ger lagändringen ett ökat förtroende för mäklare?  

• Kommer köpares syn på budgivningar förändras med den nya lagen? 

1.3 Syfte och mål 
Vårt syfte och vår förhoppning med denna studie är att ta reda på om det nya lagförslaget 
om en ny fastighetsmäklarlag kommer att ge trygghet för budgivarna. 

Vi vill även få fram mäklarens och köparens åsikter och tankar på lagändringen, samt hur 
mäklarens förtroende kommer att påverkas. 

1.4 Disposition  
I kapitel 2 presenteras våra förutsättningar för detta arbete, de avgränsningar vi gjort, samt 
vår metod. Kapitel 3 utgörs av relevanta teorier för vår undersökning, teoretisk 
referensram. Sammanfattning av intervjuer med mäklare, köpare, jurist samt 
sammanställning av kommentarer utav Sverker Thorslund förevisas i kapitel 4.  I kapitel 5 
finns resultatet och i kapitel 6 slutsatser och en analys av resultatet. Källförteckning finns i 
kapitel 7. 
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2 Förutsättningar 
De förutsättningar som vi har för att genomföra denna studie är relativt goda efter tre år på 
fastighetsmäklarprogrammet. Utöver detta har vi båda två genomfört tio veckors 
fastighetsmäklarpraktik, vilket gett en första inblick och uppfattning av mäklarbranschen. 
 

2.1 Avgränsningar 
Vi kommer endast att behandla budgivningsprocessen och främst det nya lagförslaget samt 
göra vissa jämförelser med nuvarande fastighetsmäklarlag. 

2.2 Metod 
För att få så brett perspektiv som möjligt har vi samlat in information från media, detta 
med en viss granskning på grund av medias ståndpunkt i frågan. Vi har granskat den 
nuvarande fastighetsmäklarlagen och SOU 2008:6, vi har även utgått från remisser av den 
nya lagen. 

Vi har genomfört nio djupintervjuer. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har en kvalitativ 
metod i form av strukturerade djupintervjuer valts och använts för att samla in 
information. Kvalitativa intervjumetoder är enligt Kvale (1997) passande när målet med 
studien är att beskriva och förstå världen ur de intervjuades synvinkel och utveckla 
betydelsen för deras upplevelser. 

Personerna som ingår är särskilt utvalda för deras kunskaper och erfarenheter inom 
området. Det vi vill få fram i undersökningen är helheten av vad de personer vi intervjuat 
tycker. Därför har vi valt att intervjua personer inom olika kategorier, detta för att kunna 
belysa frågeställningen ur olika synvinklar. 

Vi har tillfrågat fyra fastighetsmäklare, fyra köpare samt en jurist. Vi har även fått 
kommentarer från en rikskänd boendeexpert.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de relevanta teorierna för vår undersökning, teorier som ligger till 
grund för analysen. 
 
Frågan om budgivningens säkerhet och trygghet är i dagens läge uppdelad i två delar. Först 
och främst har vi inte bindande bud i Sverige vilket kan leda till osäkerhet när spekulant 
som lagt högsta budet hoppar av innan avtalet är undertecknat. Misstankar om att 
budgivningen inte har gått rätt till är i dessa lägen oundvikliga. Den andra delen uppstår när 
säljare och köpare inte har rätt till insyn i budgivningsprocessen, en köpare kan aldrig veta 
om den han budat emot är en fysisk person.2 

Bestämmelserna om bindande bud är reglerat i Jordabalken och omfattas inte i det nya 
lagförslaget om ny mäklarlag. När det kommer till insyn i budgivningsprocessen är det i 
dagens läge personuppgiftslagen som styr. Det finns dock fastighetsmäklarbyråer som 
infört öppen insyn med redovisning av budgivningslista, dock måste de be om 
spekulanternas skriftliga tillstånd för att få göra det. 3 

Med den nya fastighetsmäklarlagen som tidigast kommer träda i kraft halvårsskiftet 2010 
behövs inte detta samtycke. Den nya lagen kommer med enkla och tydliga regler för hur 
öppenhet och insyn kommer att utformas leda till trygghet för säljare och köpare. 

Detta kommer troligtvis leda till mindre anmälningar hos Fastighetsmäklarnämnden och 
förbättra förtroendet för landets mäklare.  

Antalet varnade mäklare ökade nämligen från 42 stycken 2007 till 72 stycken år 2008. 
Fastighetsmäklarnämndens chef Anna-Lena Järvstrand säger att förklaringen till ökningen 
är att de haft extra resurser under året och på så sätt avgjort fler ärenden.4 

Många av de anmälningar som inkommer till Fastighetsmäklarnämnden handlar om just 
budgivning. Misstankar om fabricerade bud. Svensk Fastighetsförmedling har till och med 
anmält två av sina egna mäklare till Fastighetsmäklarnämnden för felaktigheter vid 
budgivning. Mäklarna har lagt fabricerade bud på både villor och bostadsrätter för att få 
upp priset på objekten.5  

                                                
2 Martinsson, Johan, Göteborgs-Posten(2007-09-08)  
 
3 Affärsvärlden (2007-08-07) Fastighetsmäklare inför öppen budgivning 
 
4 Svensson Nils, Göteborgs-Posten (2008-12-30) Många anmälningar mot mäklarnas budgivning 
 
5 Löfberg Kjell, Dagens Nyheter (2007-09-12) Mäklare lade fejkade bud 
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Hittills är det bara en mäklare som varnats för att ha använt sig av fabricerade bud i en 
budgivning.6 Anna-Lena rekommenderar att mäklare ska ha öppna budgivningar inför såväl 
säljare som köpare. 7 

Lagförslaget har mottagits med positiva reaktioner. Sverker Thorslund, tidigare 
boendeexpert på konsumentverket, uttalar sig i Svenska Dagbladet. ”- Jag är nöjd med förslaget 
som nu lagts fram, även om det vore ännu bättre ifall alla spekulanter fick rätt att ta del av budlistan. Ju 
större öppenhet, desto mindre misstro.”8 

 

3.1 Fastighetsmäklarlagen 1995:400 
I jordabalkens fjärde kapitel kan man utläsa vilka formkrav som gäller för köp av en 
fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. För att köpet ska bli bindande måste ett skriftligt avtal 
träffas mellan säljare och köpare.  Innan dess kan båda parter ändra sig utan att den andra 
kan ställa motkrav. Icke bindande bud kan orsaka problem vid bostadsaffärer. Resultatet är 
en otrygg situation eftersom allt hänger i luften tills ett kontrakt är underskrivet, vilket kan 
skapa stress och oklarheter. 9 

I fastighetsmäklarlagen från 1995 står det att fastighetsmäklarens roll är att vara en opartisk 
mellanman mellan dessa två parter.  Mäklare får inte agera ombud för någon utan ska 
hjälpa båda parter. 

Om det finns flera spekulanter på samma objekt uppstår en så kallad budgivning. 

3.1.1 Budgivning är inte reglerad i lag 
I dagens läge finns ingen lag som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är säljaren som 
i samråd med sin mäklare bestämmer om det ska vara budgivning och formerna för den.  

Budgivningar kan ske på många olika sätt. Det finns två modeller som huvudsakligen 
används:  

• Sluten budgivning 

• Öppen budgivning 

Vid sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna ett skriftligt bud som 
mäklaren redovisar för säljaren, spekulanterna informeras inte om varandras bud.  

Annat är fallet vid en så kallad öppen budgivning. Här lämnas buden till mäklaren som 
öppet redovisar det senaste högst lagda budet för de andra spekulanterna och för säljaren. 
På så vis har spekulanterna möjlighet att bjuda över varandra. 

                                                
6 Dagens Nyheter (2008.02-22) Mäklare varnas efter fejkbud   
7 Svensson Nils, Göteborgs-Posten (2008-12-30)  Många anmälningar mot mäklarnas budgivning 
8 Svenska Dagbladet (2008-01-29) Mer insyn i bostadsköp 
9Berg Martin, Dagens Nyheter (2007-08-05) Budgivningen ses inte över  
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3.1.2 Säljaren bestämmer 
Som vi nämnt ovan är det alltid säljaren som beslutar formerna för hur en budgivning ska 
gå till. Viktigt att understryka att säljaren kan när som helst under processen avbryta eller 
ändra förutsättningarna för budgivningen. Säljaren väljer vem han vill sälja till och till vilket 
pris, det behöver alltså inte vara den som lägger högsta budet som vinner budgivningen och 
får köpa bostaden. 

3.1.3 Mäklarens roll gentemot säljare och spekulanter  
Mäklaren får ej ge löften till en spekulant om att denne ska få köpa objektet, mäklarens 
uppgift är att klargöra att det är upp till säljaren att bestämma. Mäklaren får dock ge sakliga 
råd till säljaren i valet av köpare. 

Fram tills dess att köpekontraktet är undertecknat har fastighetsmäklaren skyldighet att 
vidarebefordra alla bud som inkommer till säljaren, även om buden lämnats på ett annat 
sätt än det bestämda. Det är bara säljaren som kan bestämma om ett bud ska väljas bort. 

Innan budgivningsprocessen inleds är fastighetsmäklaren skyldig att upplysa spekulanterna 
om hur budgivningen ska gå till, alla har rätt att veta vilka förutsättningar som finns och om 
säljaren har satt upp några villkor för försäljningen. 

Spekulanternas rättigheter vid en budgivning är att vem som helst ska få lämna bud, 
muntligt och skiftligt. Säljaren och mäklaren kan dock kräva att budet ska preciseras till ett 
bestämt belopp.  

Som ovan nämnt så har spekulanten ingen garanti att få köpa bara för att man har lämnat 
det högsta budet. Spekulanter har rätt att i sitt bud förena priset med villkor.  

Varken bud som lämnats muntligt eller skriftligt är juridiskt bindande.  

En person som lämnat bud kan inte heller räkna med att få fortlöpande information om 
hur budgivningen och försäljningen framskrider.  

Som spekulant och budgivare har man ingen rätt att få veta vilka de andra budgivarna är 
och vilka bud som lagt och dess villkor.  

Efter en avslutad försäljning har endast spekulanten rätt att få veta att denne ej fått köpa 
objektet. 

3.1.4 Fabricerade bud  
Fabricerade bud strider tveklöst mot god fastighetsmäklarsed. 

På grund av klagomål gällande budgivning från både säljare och köpare till 
branschorganisationerna och Fastighetsmäklarnämnden har branschorganisationen 
Mäklarsamfundet gett ut rekommendationer till sina medlemmar hur de ska sköta 
budgivningsförfarandet och på så vis minska kritiken.  

Rekommendationerna säger att budgivningsprocessen ska dokumenteras genom 
upprättande av en särskild förteckning över lagda bud som säljaren har rätt att ta del av och 
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att även de spekulanter som lämnat de tre högsta buden ska ha rätt att få en mindre utförlig 
förteckning över budgivningen.10 

Köpare har haft bristande förtroende för själva processen och lagda bud medan säljare 
misstänkt mäklarna för att ha undanhållit bud till skada för denne. Mäklaren kan ha 
undanhållit bud för egen vinning på grund av följdaffärer eller sidotjänster. Dock har de 
flesta klagomålen kommit från presumtiva köpare eftersom de är mindre delaktig i 
processen och får därför sämre information från mäklaren.  

Missnöjena är ofta misstankar om att en mäklare, till nackdel för den presumtiva köparen, 
har presenterat fabricerade bud för att trissa upp prisnivån. Det finns en oro från 
allmänheten att fabricerade bud förekommer, det är dock svårt att hitta bevisa. 
Fastighetsmäklarnämnden har bara ett fall där fabricerat bud förekommit och mäklaren 
varnats, men har i skrivande stund ett flertal ärenden där fabricerade bud behandlas.11 

 

3.2 Förslag om ny fastighetsmäklarlag, SOU 2008:6 

3.2.1 Utredning 
Regeringen beslutade i december 2005 att tillsätta en utredning för att se över den befintliga 
Fastighetsmäklarlagen och överväga vilka ändringar och kompletteringar som behöver ses 
över. 

I januari 2008 lämnade fastighetsmäklarutredningen sitt slutbetänkande. Förslagets strävan 
har varit att ge konsumenterna ett gott skydd samt ge landets fastighetsmäklare goda 
förutsättningar för att lyckas bedriva sin verksamhet på bästa sätt. 

3.2.2 Nya lagförslaget 
Det nya lagförslaget har fått namnet, Fastighetsmäklaren och konsumenten SOU 2008:6 
och precis som namnet säger kommer den vara konsumentinriktad. 

I SOU 2008:6 står det skrivet att mäklaren har skyldighet att informera presumtiva köpare 
om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. 

Det framgår också av förarbetet till lagen att den enbart kommer gälla vid yrkesmässig 
fastighetsförmedling som riktas mot eller utförs åt konsumenter. Vidare innebär detta att 
lagen inte kommer bli tillämpbar vid kommersiell förmedling. 

Lagen uttrycker att fastighetsmäklaren alltid ska upprätta en förteckning över de bud som 
lämnas på en fastighet eller bostadsrätt och efter överlåtelsen överlämna en förteckning till 
säljaren och den slutgiltige köparen. 

Lagändringen ska ge spekulanter ett bättre underlag för att bedöma om utgångspriset är 
realistiskt. 
                                                
10 http://www.wemi.se/assets/pdf/Budgivning.pdf 
11FMN beslut 2006-06-07:6, jfr även 2006-06-07:7 
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Viktigt är också att både säljare och köpare får möjlighet att i efterhand kontrollera att alla 
bud framförts till säljaren och att denne fått möjlighet att ta ställning till samtliga bud. 

Ändringen skall bidra till att motverka risken att mäklaren presenterar fabricerade bud, då i 
syftet att höja sin ersättning, eller undanhåller bud, för att exempelvis kunna sälja in en 
sidotjänst eller få en följdaffär. Att processen på så vis kommer att kunna genomföras på 
ett säkrare sätt är tanken men det skall även bidra till att mäklarens integritet stärks. 

 

Den förteckning som mäklaren skall vara skyldig upprätta bör innehålla uppgifter om:  

• Budgivarens namn 

• Telefonnummer eller annan kontaktinformation  

• Anbudets storlek  

• Eventuella villkor (exempelvis förbehåll om finansiering)  

• Tidpunkt anbudet lämnades 

 

Skulle säljare och köpare i efterhand, efter att överlåtelseavtalet undertecknats, misstänka 
att skada uppkommit på grund av oriktighet som beror på mäklaren, kan skadeståndskrav 
riktas mot mäklaren hos allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller vid allmän domstol. 

Enligt den utredning som är gjord anser man att den faktiske köparens intresse av att känna 
till de andra buden som lagts under processen väger tyngre än en presumtiv köpares 
intresse av att vara anonym. Enligt den nya lagen behöver man därför inte de övriga 
budgivarnas godkännande för att presentera deras uppgifter i den förteckning som ges till 
köpare och säljare. 

En budgivare som önskar att vara anonym på grund av integritetsskäl får lämna sitt bud 
genom ombud. Mäklaren bör då behandla ombudets uppgifter på samma sätt som en 
budgivare. 

 

På nästa sida finns ett urklipp ur: 
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______________________________________________________________________  
Fastighetsmäklaren 
och konsumenten SOU 2008:6 
Betänkande av Fastighetsmäklarutredningen 
Stockholm 2008 
Sid 177-180  
12.1.4 Budgivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt våra kommittédirektiv ska vi undersöka den praxis som har 
utbildats beträffande god fastighetsmäklarsed och därvid bl.a. 
undersöka hur mäklare hanterar budgivning (se redogörelsen i 
avsnitt 2.1.6). Fastighetsköpet är som nämns i avsnitten 2.3 och 2.4 
ett formalavtal vilket bl.a. innebär att det krävs att avtalet är skriftligt 
och innehåller parternas underskrifter. Enligt våra kommittédirektiv 
ska vi inte behandla reglerna om överlåtelse av fast egendom 
eller bostadsrätter. Vi anser dock att de högt ställda kraven på avtalen 
i jordabalken är motiverade. I det följande utgår vi ifrån att formkravet 
alltjämt ska gälla och att bestämmelserna om anbud och 
accept i avtalslagen inte ska tillämpas på ett fastighetsköp. 
Vi anser att säljaren, i samråd med mäklaren, även i fortsättningen 
bör ha frihet att bestämma om försäljning av objektet ska ske genom 
budgivning och i så fall hur budgivningen ska gå till. Den skyldighet 
som en mäklare i praktiken har i dag att informera presumtiva 
köpare om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och om 
säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen är ur konsumentperspektiv 
viktig. Informationsskyldigheten bör i förtydligande syfte 
uttryckligen framgå av lagen. 
Problem med oegentligheter i samband med budgivningsprocessen 
har fått stor uppmärksamhet i media. Även om problemet sannolikt 
inte är så stort är själva misstanken om sådana oegentligheter 
förödande för tilliten till aktörerna på marknaden. På grund härav 
och för att motverka risken för att mäklare anger påhittade bud, i 
syfte att höja sin egen ersättning, eller undanhåller bud, exempelvis 
för att även få förmedla en sidotjänst eller få ett följduppdrag, bör 
processen vara så transparent som möjligt. En sådan transparens är 
viktig även för en mäklares integritet. Budgivningsprocessen bör 
därför dokumenteras genom att mäklaren upprättar en förteckning 
över samtliga personer som lämnat anbud på fastigheten. Skyldigheten 

Förslag: En fastighetsmäklare ska vara skyldig att upprätta en 
förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten och överlämna 
förteckningen till säljaren och den slutlige köparen när 
överlåtelseavtalet är slutet. Mäklare ska informera köpare om sin 
skyldighet att upprätta förteckningen och om de former för 
försäljningen som säljaren har för avsikt att tillämpa. 
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fastighetsmäklarnämnden 
ska få meddela närmare föreskrifter om vad 
en fastighetsmäklare ska iaktta när det gäller dokumentation av 
de anbud som lämnas på en fastighet. 
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för mäklaren att upprätta förteckningen bör framgå av lagen. 
Förteckningen bör innehålla uppgifter om budgivarens namn, telefonnummer 
eller annan kontaktuppgift, anbudets storlek och eventuella 
villkor – såsom exempelvis förbehåll om finansiering – samt om 
tidpunkt för när anbudet lämnades. 
Mäklaren bör vara skyldig att lämna över förteckningen med 
buden till den faktiske köparen och säljaren sedan överlåtelseavtalet 
är undertecknat av parterna. Säljaren och köparen får då möjlighet 
att se och kontrollera buden och kan, om han eller hon finner att 
skada uppkommit på grund av att någon oriktighet förevarit som 
beror på mäklaren, rikta skadeståndskrav mot mäklaren antingen 
hos Allmänna reklamationsnämnden eller vid allmän domstol. Enligt 
vår mening väger den faktiske köparens intresse av att känna till de 
andra buden tyngre än en presumtiv köpares intresse av att vara 
anonym. Det bör därför inte krävas att den som deltar i budgivningen 
måste ha lämnat sitt samtycke för att fastighetsmäklaren ska 
lämna ut budgivningsförteckningen till köparen. En budgivare som 
t.ex. av integritetsskäl önskar få vara anonym får lämna sitt bud 
genom ombud. I de fall ett ombud lämnar bud för budgivarens 
räkning bör mäklaren registrera och i övrigt behandla ombudets 
personuppgifter på samma sätt som en budgivares. 
Ett förslag i enlighet med vad som nu anförts stämmer även 
överens med Riksrevisionens rekommendation om att mäklare bör 
bli skyldiga att skriftligt informera och dokumentera att de lämnat 
information till säljaren om alla spekulanter och bud som lämnats 
till mäklaren (se Riksrevisionens rapport Den största affären i livet 
– Tillsyn över fastighetsmäklare och enskildas möjligheter till tvistelösning 
[RiR 2007:7], se även avsnitt 13.2). 
Även för en presumtiv köpare finns ett värde i att känna till de 
andra buden. Om exempelvis en mäklare skulle vilja helt undanhålla 
en presumtiv köpare hindras inte detta genom att säljaren och den 
som faktiskt köper fastigheten får del av budgivningsdokumentationen 
– den aktuella presumtiva köparen saknas ju på denna lista. 
Enligt vår mening är emellertid en presumtiv köpares intresse av att 
få se dokumentationen av budgivningen inte så starkt att det finns 
skäl att föreskriva en skyldighet för mäklaren att överlämna budgivningsförteckningen 
till denne. Det måste anses tillräckligt att en presumtiv 
köpare får veta vem som blir den slutlige köparen. Köparen 
av en fastighet framgår av fastighetsregistret som förs av Inskrivningsmyndigheten. 
En bostadsrättsförenings medlemsförteckning 
är offentlig och av den framgår beträffande bostadsrätter vem som 
blev den slutlige köparen. Genom att fråga den som köpte objektet 
eller, såvitt avser fastigheter, genom uppgift från Inskrivningsmyndigheten 
kan en presumtiv köpare få veta vad köpeskillingen 
blev. Om han eller hon anser att mäklaren har brustit i sina skyldigheter 
såvitt avser att framföra alla bud till säljaren och att dokumentera 
budgivningen kan skadeståndskrav riktas mot mäklaren. 
En annan sak är att det endast undantagsvis torde kunna förekomma 
att andra än sådana som har tecknat avtal lider ekonomisk 
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skada till följd av mäklarens handlande. På grund av vad som nu 
anförts bör en presumtiv köpare inte ha rätt att på begäran få ta del 
av dokumentationen över budgivningen. 
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen 
(1998:204), PUL. Begreppet behandling av personuppgifter 
omfattar alla åtgärder som vidtas beträffande sådana 
uppgifter, t.ex. registrering, utlämnande genom översändning, spridning 
eller annat tillhandahållande av uppgifter. Personuppgiftslagen 
är subsidiär i förhållande till andra författningar (2 § PUL). Personuppgifter 
får enligt personuppgiftslagen behandlas utan samtycke 
från den som ska registreras bl.a. om registreringen krävs för att 
den personuppgiftsskyldige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet 
(10 § b PUL). Med en rättslig skyldighet menas skyldigheter 
som grundar sig på lagar, förordningar och författningar av lägre 
valör. Även förpliktelser som har ålagts genom myndighetsbeslut i 
enskilda fall kan innebära sådana rättsliga skyldigheter som avses 
(se SOU 1997:39 s. 363–364). Uppgifter om personnummer får 
utan samtycke behandlas endast när det är klart motiverat med 
hänsyn bl.a. till vikten av en säker identifiering (22 § PUL). Det nu 
sagda innebär att PUL inte hindrar att det införs en bestämmelse i 
fastighetsmäklarlagen om en skyldighet för en mäklare att, även 
utan samtycke från budgivaren, dokumentera budgivningsprocessen 
och lämna över dokumentationen till säljaren och köparen på sätt 
som nu angetts. 
Bestämmelserna i personuppgiftslagen kommer som framgått 
att vara tillämpliga när en mäklare, som blir personuppgiftsansvarig, 
behandlar uppgifterna i fråga. Det betyder bl.a. att om uppgifter 
avseende en budgivare samlas in från budgivaren själv ska mäklaren 
i samband därmed självmant lämna den registrerade information 
om behandlingen av uppgifterna (23 § PUL). Den information som 
mäklaren således ska lämna självmant är uppgift om mäklarens egen 
identitet, ändamålen med behandlingen och all övrig information 
som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina 
rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om 
mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten 
att ansöka om information och rättelse (25 § PUL). Informationen 
bör ges på lämpligt sätt. Eftersom det kan bli praktiskt svårhanterligt 
för en mäklare att informera varje budgivare för sig bör informationen 
kunna ges även på annat sätt, exempelvis genom en 
upplysning i objektsbeskrivningen om att mer information finns på 
mäklarens hemsida. 
Liksom när det gäller närmare regler om föreslagen skyldighet 
för mäklare att föra journal är det inte lämpligt att i lag ange vad 
som bör gälla om hur dokumentationen av budgivningen ska genomföras 
och bevaras. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
Fastighetsmäklarnämnden bör i stället bemyndigas att meddela sådana 
föreskrifter (jfr 4 § andra stycket lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter och prop. 2002/03:133 s. 23). 
______________________________________________________________________  
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Branschorganisationen Mäklarsamfundet anser att lagförslaget om att mäklarna ska få ett 
utökat ansvar både när det gäller att ange bedömt marknadsvärde och skyldigheten att 
upprätta en förteckning över budgivare och bud är bra. I sitt remissvar nämns inget om 
budgivningsförfarandet. Dock tycker samfundet att punkten om budgivningsprocessen fick 
för lite uppmärksamhet av utredaren. Det viktigaste i förslaget är att mäklare nu får 
tillåtelse att ägna sig åt viss sidoverksamhet. Förslaget öppnar så att mäklarna ska kunna 
öka servicen till både säljare och köpare, det är något som Mäklarsamfundet och deras 
kunder har efterlyst länge. (Mäklarsamfundet; Melin Magnus, 2009) 

Konsumentverket i Karlstad har också skickat in en remiss på lagförslaget, inget om 
budgivning berörs i svaret. Deras remissvar tillstyrker förslaget i dess helhet.12 

Detta betyder med andra ord att de inte hade några särskilda synpunkter angående just 
budgivningen utan att de anser att de förslag i denna del som presenterats i underlaget är 
bra.  

  

 

                                                
12 Gremlin Mari, Konsumentverket (e-mail) 
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4 Empiri 
I det här avsnittet presenteras vår genomförda undersökning. Vi har sammanställt de svar 
vi fått av frågorna vi ställt. 
 

4.1 Intervjuer 
För att få in mer information om hur den nya lagen uppfattas av marknaden har vi valt att 
göra djupintervjuer. Vi har valt att arbete med kvalitativa intervjuer. 

Vi har intervjuat fyra mäklare, tre ingår i större franchisekedjor, varav två i Storstad och 
den tredje i Småstad. Vår fjärde mäklare driver en fristående byrå i Småstad. 

För att inte bara få fastighetsmäklarnas syn på den nya lagen har vi valt att även intervjua en 
jurist och fyra köpare som under de senaste två åren förvärvat sin bostad genom 
mäklarföretag. Av köparna har två förvärvat bostadsrätt och två villa varav en av varje är i 
småstad respektive storstad. Detta har vi gjort för att se om det finns några skillnader 
mellan de olika marknaderna. 

Vi har via mailkontakt fått yttrande och kommentarer från en av konsumentverkets tidigare 
boendeexpert, Sverker Thorslund. 

Här nedan kommer en sammanfattning av våra djupintervjuer presenterade i en flytande 
text. Frågorna som ligger till grund för intervjuerna kommer bifogas som BILAGOR:  
D. Intervjufrågor till fastighetsmäklare 
E. Intervjufrågor till köpare 
F. Intervjufrågor till jurist 
G. Intervjufrågor till boendeexpert 
 

4.1.1 Mäklare X i f ristående byrå, Småstad  
2009-03-23 

Denna fastighetsmäklare ställer sig kritisk till det nya förslaget. Han anser att det inte hade 
behövts någon ny fastighetsmäklarlag om den befintliga lagen hade följts. Att se till att 
bristerna med den befintliga lagen åtgärdas ser han som mycket viktigare. 

Att det ska bli reglerat i lag att fastighetsmäklaren skall dokumentera inkommande bud och 
att mäklaren vid kontraktsskrivning skall ge denna lista till köpare och säljare ser han inte 
som något nödvändigt, men han påpekar att det är bra att all information finns att ta fram 
ur akten vid behov. Han håller hårt på att man ska försöka följa den lag som finns idag. 
Mäklaren tror inte att budgivningarna kommer bli tryggare med den nya lagen. 

Själv säger han att, under hans år som mäklare har det ytterst sällan kommit på tal om att se 
en budgivningslista vid kontraktsskrivning. I de fall det förekommit grundar det sig på att 
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köparen tidigare, av andra fastighetsmäklare känt sig lurad, men att det vid 
kontraktsskrivningen på hans byrå inte kommit på tal om att se någon lista. 

Han anser att man bör lägga större vikt på den personliga faktorn vid budgivning.      
Oftast sköter han sina budgivningar via telefonsamtal, han tycker det är svårt att veta vem 
som ligger bakom ett bud som kommer in via Internet eller SMS. Genom ett samtal kan 
man prata med spekulanten om bostaden och känna av om denne verkligen är intresserad, 
säger han.   

Mäklaren tror att detta gör så man minskar risken för bulvaner, då denne får det betydligt 
svårare att vara anonym. Han poängterar att den nya lagen inte kommer påverka antalet 
bulvaner.  

”- Den som vill vara anonym och mörka information kommer i fortsättningen kunna kringgå 
lagstiftningen”, säger han. 

Angående fastighetsmäklarnas förtroende när det gäller budgivningar säger han att det är 
ett storstadsproblem, där det är lättare att vara anonym som mäklare men att det möjligtvis 
kommer att bli bättre i samband med nya lagen. 

Vad han absolut inte gillar med den nya lagen är att den flyttar fokus från förmedling, till 
försäljning av kringtjänster. Han känner att yrket tappar sitt syfte. Han tror att risken är stor 
att mäklare lägger större vikt på kringtjänsterna istället för att utföra den tjänst han är 
utbildad för att utföra, då pengarna att tjäna finns i kringtjänsterna. 

Mäklaren tror att köparna kommer uppfatta en ökad trygghet med den kommande lagen. 

 

4.1.2  Mäklare X i större franchisekedja, Storstad  
2009-03-24 

Denna fastighetsmäklare är mycket positiv till det nya förslaget. Hon tycker att det borde 
vara en självklarhet att mäklaren lämnar ut budgivningslistan vid kontraktet. Dock 
poängterar hon att hon inte känner ett behov att offentliggöra de övriga budgivarna men 
att göra det stärker tryggheten. 

Hon har gett ut budgivningslistor sedan oktober 2007 då hon började arbeta som 
fastighetsmäklare. Första kontakten med kunden tas alltid via ett telefonsamtal. Efter det 
skickas det ut ett SMS till varje spekulant som deltar i budgivningen om det senaste budet. 
Däremot ringer hon ett samtal till alla budgivare och hör sig för innan budgivningen 
avslutas. 

Eftersom att hon är anställd på en franchisebyrå måste hon dela ut budgivningslistor, 
förutsatt att det har skett en budgivning. Dock säger hon att det är något som hon hade 
gjort ändå. Hon tycker att det är en trygghet som mäklare att ha denna lista, då det efter 
kontraktsskrivningen är upp till köparen att ringa och kontrollera buden. 
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Det enda problem hon ser med den nya lagen är ett problem som även finns idag, är hur 
man skall hantera budgivare som har skyddad identitet. Hon tror också att båda köpare och 
säljare uppskattar att listan finns. 

”- Jag tror att lagändringen kommer styrka förtroendet för landets fastighetsmäklare”, säger hon. 

När det gäller bindande bud är hon skeptisk. Hon menar att om spekulanterna skulle vara 
bundna vid det bud som lagts skall också säljarna bli bundna till de bud som accepteras. 

Att diskussionen om arrangerade budgivningar i media kommer minska tror hon inte. Hon 
tror att hur bra det än skulle bli med den nya lagen kommer media alltid hitta något nytt att 
skriva om. 

Budgivningar där bulvaner finns med antar hon fortfarande kommer att finnas även med 
den nya lagen. 

”- En säljare kan be någon släkting eller vän lägga ett bud, så länge denne ger sitt medgivande att dennes 
uppgifter finns med på listan. Skulle någon ringa upp och kontrollera är det ju bara att säga att man har 
ångrat sig”, säger hon. 

Slutligen säger hon att hon tror på de nya reglerna. Spekulanterna kommer säkert känna sig 
tryggare då de vet att det alltid vid eventuellt kontrakt kommer att finnas en lista som man 
kan kontrollera om tveksamheter runt budgivningen skulle ha uppstått. Däremot tycker 
hon att man alltid borde informera spekulanter att deras namn kommer att förekomma på 
en lista. 

 

4.1.3 Mäklare X i större franchisekedja, Småstad  
2009-03-25 

Denna mäklare ställer sig positiv till det nya lagförslaget. Att det kommer öka tryggheten 
för både köpare och säljare tror han definitivt. Detta för att man förser parterna med mer 
information. 

På hans byrå delar man för tillfället inte ut budgivningslistor till parterna vid 
kontraktsskrivning. Detta är inte för att de inte vill, utan på grund av att behovet inte finns. 
Däremot finns alltid listan utskriven om den skulle vara så att någon skulle fråga om den. 
Han säger också att parterna redan har så mycket att fundera på vid kontraktsskrivningen 
att listan bara skulle röra till. 

En anledning till att de inte behöver ge ut listorna är att det är en liten stad där han känner 
många, men också att det kan bero på att de har ett starkt varunamn i ryggen som inger en 
känsla av trygghet. Han poängterar att det lika gärna kan vara så att de kommer dela ut 
listorna per automatik längre fram men att det för närvarande inte finns något behov. 

Deras budgivningar sker genom att kunden aktivt ringer in och lägger sitt bud. Efter det 
skickas det nya budet ut till övriga budgivare via SMS, som i sin tur får ringa in och lägga 
sitt bud. Han tycker att det är ett bra sätt att genomföra budgivningen på.  
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Att man med den nya lagen ska få rätt att lämna ut spekulanters kontaktinformation utan 
deras godkännande är han emot.  

”- Jag tycker att det är oetiskt och jag kommer alltid informera spekulanterna om vad som gäller samt be 
om lov.  Det är en fråga om respekt för andra människor”, säger han. 

Att den nya lagen kommer leda till en förtroendeökning för mäklarna tror han på.  

”- Det finns mäklare som är oseriösa och att den nya lagen är ett enkelt verktyg för att ändra på detta”, 
säger han. 

När det gäller bulvaner tror han att det kommer minska. I den staden han är verksam i har 
han inte råkat ut för det, men att det är ett problem i storstäderna tror han definitivt. Det är 
många affärer där det handlar om stora summor pengar, säger han. 

Allt skrivande i media om mäklare och deras budgivningar tror han inte kommer att 
minska.  

”- Det är ett yrke med ett rykte om att göra snabba pengar med lite arbetstid, vilket inte är fallet”, säger 
han. 

 

4.1.4 Mäklare X i större franchisekedja, Storstad  

2009-03-25 

Mäklaren i fråga är inte så insatt i den nya lagen, men eftersom att han redan arbetar på det 
sättet som den nya lagen föreslår så kommer det inte ske någon förändring i hans dagliga 
arbete.  

Han tycker det är bra att budgivningslistorna enligt lag ska bli offentliga för köpare och 
sälja och det är upp till köparna att avgöra om de vill ringa och kontrollera buden på listan. 

Storstadsmäklaren har som vana att informera spekulanterna om budgivningsprocessen på 
visningen men också när han ringer till dem första gången. 

Han genomför alltid sina budgivningar via telefon men lägger upp nya bud via sms som då 
blir synliga för övriga budgivare. Han ser telefonsamtalen som något positivt då det blir 
mer personligt.  

Vid kontraktskrivning delar han alltid ut budgivningslistan och detta har han gjort sen 
september 2007. 

”- Att dela ut listorna ger ett seriöst intryck och visar att man inte har något att dölja”, säger han. 

Dock har han aldrig känt något behov att göra det då det aldrig funnits några misstankar.  

”- Det känns alltid tryggare för mig som mäklare då man slipper bli misstänkt för fejkade budgivningar”, 
säger han. 
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Om förtroendet för landets mäklare kommer öka i samband med den nya lagen vet han 
inte, men i så fall till en liten förbättring. Mäklarkåren är alltid lätt att klaga och klanka ner 
på och smutskastningen i media kommer inte att minska. Han menar att det alltid kommer 
att finnas oseriösa mäklare på marknaden som kommer att synas och höras mer än de 
seriösa. 

Om köpare kommer känna sig säkrare ställer han sig skeptisk till, det kommer alltid att 
finnas de som är misstänksamma även om de får ut listor. Merparten kommer inte att 
uppleva någon större förändring då vi redan jobbar på detta sätt i storstäderna. 

Mäklare X tror inte att problemet med bulvaner är så stort och om det förekommer 
kommer lagen inte att kunna ändra på det ändå. 

Han tror inte att spekulanterna tycker att det är jobbigt att deras namn presenteras på listor. 
Likaväl som de vill få möjligheten att kontrollera, accepterar de även att bli kontrollerade. 

 

4.1.5 Köpare X av bostadsrätt i Småstad  
2009-03-29 

Förvärvet av bostaden skedde i juli 2007. Under processens gång var kontakten med 
mäklaren mycket liten.  Mäklaren gav honom inte någon information om hur budgivningen 
skulle gå till förrän det var dags för honom att lägga sitt första bud. 

Han tyckte budgivningen var stressig och att mäklaren var mycket påtryckande.  

Budgivningen skedde per telefon men han fick informationen om nya bud och budgivare 
på SMS, möjligheten att se buden på Internet fanns också.  

I början av budgivningen hade han funderingar om fabricerade bud, men att den 
information han fick på Internet gjorde att han släppte tankarna om det. 

När det var dags för kontraktsskrivning fick han inte ta del av någon budgivningslista, 
vilket han i efterhand gärna hade gjort.  

”- I en lite ort kan listan vara värdefull om man misstänker fabricerade bud”, säger han.  

Han menar att man har ganska bra koll på människor och kan på så vis stämma av namnen 
på listan med dem som varit på visningen. 

Att mäklaren blir skyldig enligt lag att lämna ut budgivningslistan tycker han är bra. Bor 
man på en liten ort känner man igen folk och kan på så vis stämma av namnen på listan 
med dem som varit på visningarna. 

Han tror att den nya lagen kommer bidra till ett starkare förtroende för landets 
fastighetsmäklare. 

Att den nya lagen kommer ge mäklaren rätt att publicera budgivarnas kontaktuppgifter på 
en lista som köpare och säljare får vid kontraktsskrivningen utan budgivarnas tillåtelse ser 
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han inte som något dåligt. Han tror att med dagens teknik är det ändå så lätt att få tillgång 
till personers kontaktuppgifter, men tycker ändå att det vore bra om mäklaren ger ut 
information om att deras kontaktuppgifter kommer vara med på en lista. 

4.1.6 Köpare X av bostadsrätt i Storstad 
2009-03-30 

Förvärvet av bostaden skedde i juni 2008. Kontakten med fastighetsmäklaren under 
processens gång tyckte han var god och skedde kontinuerligt. Dock fick han inte någon 
information av fastighetsmäklaren om hur budgivningen skulle gå till. Han visste däremot 
ungefär hur den skulle gå till då han köpt en lägenhet tidigare. 

Informationen om övriga bud och budgivare fick han reda på via SMS och ett par samtal. 
Budgivningsprocessen upplevdes inte som stressande och hade inga misstankar eller kände 
sig osäker under tidens gång, till skillnad mot det förra lägenhetsköpet. 

Vid kontraktsskrivningen fick han inte ta del av någon budgivningslista. Det var heller 
ingenting som bads om. Han säger att han fick en lista vid hans förra bostadsköp som inte 
kontrollerades. 

Att framtida köpare kommer känna en ökad säkerhet med den nya lagen tror han inte. 

”- Falska bud kan alltid ordnas på något sätt.” 

En åtgärd han tror på skulle vara om någon utomstående part skulle kontrollera 
budgivningen. Han menar att både säljaren och mäklaren har mer att vinna på om priset på 
bostaden stiger. 

Han tror inte att förtroendet för landets fastighetsmäklare kommer öka i samband med den 
nya lagen. 

Att spekulanternas namn kommer publiceras på en lista utan deras medgivande, som sedan 
köpare och säljare tar del av tycker han inte är något problem.  

”- Om jag är intresserad av en bostad och lägger ett bud på den är det något jag kan stå för.” 

 

4.1.7 Köpare X av villa i Småst ad 
2009-04-06 

Familjen förvärvade en villa sommaren 2005. Kontakten med fastighetsmäklaren skedde 
kontinuerligt under hela processen. Dock fick de inte någon information av mäklaren om 
hur budgivningen skulle gå till men då de tidigare köpt bostad visste de hur det gick till. 

De fick information om buden via sms. Information om antalet budgivare, inhopp och 
avhopp fick de också och de kände aldrig av stress i budgivningen. Det fanns heller ingen 
osäkerhet om det verkligen var fysiska personer man budade mot. 
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Vid kontraktsskrivningen fick de inte någon budgivningslista, vilket man inte heller bad 
om.  

”- Vi hade känt oss säkrare om man vetat att mäklaren var skyldig att ge ut en lista.” 

Att den nya fastighetsmäklarlagen kommer att stärka fastighetsmäklarnas förtroende tror 
dem på. 

Att man med den nya lagen inte behöver spekulanternas godkännande av att publicera 
kontaktuppgifter på budgivningslistan tycker de inte är så farligt. Däremot säger dem att 
det bästa vore att man blir informerad om det innan, som det är idag. 

 

4.1.8 Köpare X av villa i S torstad 
2009-04-13 

Familjen förvärvade en villa hösten 2007. Dem upplevde kontakten med 
fastighetsmäklaren som bra.  

”- Han var proffsig, saklig och mån om våra intressen, säger köparna.” 

De fick inte någon muntlig information om hur budgivningen skulle gå till men att det låg 
med information i prospektet som de fick på visningen. Informationen under budgivningen 
fick man av fastighetsmäklaren via telefon. De upplevde inte budgivningen som stressande 
och eftersom de var de enda som budade fanns heller ingen oro för fabricerade bud. 

Vid kontraktsskrivningen fick man inte någon budgivningslista, vilket man heller inte bad 
om. Detta eftersom det inte fanns några andra budgivare. Däremot säger dem att det hade 
varit bra att få en om det funnits andra budgivare.  

”Det skulle kännas bra att ha något att kontrollera emot.” 

Dem tror att den nya lagen kommer leda till att stärka mäklarnas förtroende och tillit. 

När det gäller frågan om att publicera uppgifter om budgivarna utan tillåtelse på 
budgivningslistan är de inte emot. Går man in i en budgivning är man medveten om vad 
som gäller, säger de. Däremot säger dem att man i så fall skulle tänka mer på vilka uppgifter 
man ger ut.  

 

4.1.9 Jurist X 
2009-03-24 

Jurist X ser den nya Fastighetsmäklarlagen som något positivt, han tycker att det är bra att 
det i framtiden kommer att kunna undvikas risker om onödiga diskussioner. Att mäklare 
enligt lag ska bli tvingade till att synliggöra och tydliggöra ger kvalité, något som han tycker 
landets mäklare redan idag är duktiga på.  
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Han ser dock diskussionen om fabricerade bud som lösa rykten och bevisningen för att 
fabricerade bud förekommer inte finns. Han anser att media har en negativ syn och tror 
inte att denna syn kommer att försvinna på grund av en lagändring. Enda sättet att komma 
ifrån detta är att se till att undvika situationer där man som mäklare kan ifrågasättas. 

I praktiken menar han att lagen ändå kan kringgås. Problemet med bulvaner kvarstår. Det 
är väldigt svårt att bevisa att ett bulvanförhållande föreligger.  

Därutöver är man i Sverige aldrig bunden av sitt bud och kan när som helst dra sig ur innan 
köpehandlingar upprättats. Det enda som skulle kunna lösa kryphålen i nya lagen är en 
lagändring i Jordabalken, där man ändrar formkraven för bostadsaffärer och gör bud 
bindande. Bindande bud får folk att tänka efter.  

Ändå anser Jurist X inte att bud skall vara bindande och är nöjd med de formkrav vi har i 
dag. Han menar att muntliga bud skulle öka problematiken och bevisbördan blir mer 
problematisk.  

”- Det skulle bli ett helvete för mäklarna och juristerna skulle tjäna mer pengar, säger han.” 

Han pratar om att dra ner hastigheten på budgivningar så att köparna får mer tid tänka 
igenom, dock vet han att vid hög efterfrågan går det mycket fort och det är svårt att 
bromsa en försäljning. 

Juristen tror inte att lagändringen kommer att leda till säkrare budgivningar för köparna då 
problemet med bulvaner tyvärr ej kan lösas. Han menar att den som vill fuska kan ändå 
göra det.  

”- De mäklare som vill skita ner sig för småpengar är få och de oseriösa mäklarna kommer inom kort 
försvinna från marknaden.” 

Lagändringen kommer att ge fastighetsmäklare ökat förtroende till viss del enligt honom. 
På lång sikt kommer tilliten att öka, detta på grund av mer välutbildade mäklare och med 
tydligare förpliktelser. Mäklaren kommer på ett bättre sätt kunna tydliggöra för kunden vad 
han får och inte får göra. 

När den nya lagen träder i kraft är det meningen att Fastighetsmäklarnämnden ska kunna 
ge förhandsbesked i olika frågor Genom detta kommer få mäklarna att känna ökad trygghet 
i sin yrkesroll. 

Eftersom den nya lagen är skapad på grund av tydliga problem tror jurist X att antalet 
anmälningar till nämnden kommer att minska.  

Efter lagändring kommer det att vara tydligare från början vad mäklaren får och inte får 
göra. Han tycker det är bra att chefen i fastighetsmäklarnämnden, Anna-Lena Järvstrand, 
har suttit med i utredningen av den nya fastighetsmäklarlagen. 
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4.1.10 Sverker Thorslund 
2009-04-03 

Sverker Thorslund har tidigare jobbat som boendeexpert på konsumentverket och är på så 
vis mycket insatt i frågor gällande fastighetsmäkleri. Han har också suttit med i utredningen 
till den nya fastighetsmäklarlagen. 

”- Att öka öppenheten ännu mer skulle leda till att budgivningsprocessen förbättras.” 

Det nya förslaget gällande budgivningsprocessen ser han som något bra, det är positivt att 
förslaget leder till ökad öppenhet. Dock tycker han att öppenheten kunde ha ökats 
ytterligare. 

Ett kryphål som han anser fortfarande kvarstår är det att fastighetsmäklaren i samband med 
budgivningen inte rutinmässigt kontrollerar budgivarnas identitet.  Enligt honom skulle 
hela budgivningsförfarandet förbättras genom att medge full öppenhet. 

Att lagändringen kommer leda till en säkrare budgivningsprocess tror han, men att den 
kommer bli alldeles säker är han desto mer tveksam till. 

När det gäller införande av bindande bud så säger han inte att det inte rör 
fastighetsmäklarlagen och har på så vis inte tagits upp i utredningen.  

”- Om man skall införa bindande bud måste det ske stora ändringar i jordabalken och bostadsrättslagen.” 

Problemet med bulvaner tror och hoppas han kommer att minska.  

”- För att man ska kunna se till att bulvaner minskar måste mäklarna lära sig att rutinmässigt utföra 
identitetskontroll på budgivarna.” 

Om riksdagen genomför merparten av de utredningsförslag som lagts fram tror han på ett 
stärkt förtroende för mäklarna. Följande menar han också att branschens egenåtgärder 
måste bli mycket bättre. De har enligt honom krympt ihop till ett minimum av vad det var 
innan den första mäklarlagen kom. 

Att mäklarna kommer att kunna känna ökad trygghet i sin yrkesroll tror han, detta på grund 
av att förslaget om att ge titeln mäklare, lagskydd, kommer att bidra till den ökade 
tryggheten. 

Anmälningarna till fastighetsmäklarnämnden gällande budgivningar tror han kommer att 
minska på lång sikt. Han menar att det ofta ligger missuppfattningar bakom dagens 
anmälningar. Att dessa missuppfattningar kommer att försvinna automatiskt i samband 
med tillkomsten av den nya lagen tror han inte på. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av de undersökningar vi utfört, även faktauppgifterna ur 
teorin vävs in och presenteras. 
Vi ska ge svar på de frågor som framgår i uppsatsens inledning. 
 

 

Den nya fastighetsmäklarlagen som tidigast kommer träda i kraft halvårsskiftet 2010 är 
efterlängtad av så väl fastighetsmäklare, branschorganisationer, fastighetsmäklarnämnden, 
köpare och säljare. I media har endast positiva uttalanden kring lagändringen gällande 
budgivningsprocessen förekommit. Även de remisser som skickats in gällande lagen har 
inga invändningar mot lagförslaget gällande budgivningar gjorts. Den nya lagen kommer 
troligen att ge enkla och tydliga regler, öppenhet och insyn som förhoppningsvis kommer 
leda till ökad trygghet för säljare och köpare. 

Frågan om budgivningens säkerhet och trygghet är i dagens läge uppdelad i två delar, 
eftersom vi inte har bindande bud i Sverige. Misstankar om att budgivningar inte har gått 
rätt till är oundvikligt i dessa lägen när spekulanter emellanåt hoppar av. Den andra delen 
uppstår när säljare och köpare inte har rätt till insyn i budgivningsprocessen, en köpare kan 
aldrig veta om den han budat emot är en fysisk person. Om det nya lagförslaget går igenom 
kommer den sistnämnda delen av osäkerheten kring budgivning förhoppningsvis minskas i 
hög grad. 

 

Kommer det nya lagförslaget resultera i tryggare budgivningar?  

De intervjuade personerna har spridda åsikter om lagförslaget. Vissa anser att göra 
budgivningen transparent skulle leda till ökad trygghet, medan andra inte tror på den nya 
lagen. 

Problem som kvarstår även när den nya lagen träder i kraft och som är svåra att påverka är 
att vi i Sverige inte har bindande bud, samt att bulvaner med fabricerade bud ej kan 
avslöjas. 

Att införa bindande bud är något som mäklarna ställer sig tveksamma till, det skulle också 
kräva en stor lagändring gällande formkraven i jordabalken och bostadsrättslagen. En av 
mäklarna uttrycker sig att det skulle vara bra, men att det i praktiken ej skulle vara 
tillämpbart. 

En annan mäklare är skeptisk när det gäller bindande bud, hon menar att om spekulanterna 
skulle vara bundna vid det bud som lagts skall också säljarna bli bundna till de bud som 
accepteras. 
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Bara en av de intervjuade mäklarna vill införa bindande bud, med motiveringen att folk 
som lägger bud skulle bli mer eftertänksamma innan budet avges och på så vis kan avhopp 
undvikas. 

Dilemmat med bulvaner är något som den nya lagen inte kan undvika enligt jurist och 
mäklare. Många av de tillfrågade påpekar även att de inte tror att förekomsten av bulvaner 
vid budgivningar är så frekvent som media vill påvisa. Mäklarna menar att de som 
fortfarande vill vara oärliga och mörka information om bulvanförhållanden kommer 
fortfarande att kunna göra det. Jurist X menar att så länge mäklare eller säljare och hans 
bulvan är överens om upplägget, är det betydligt svårare att bevisa bulvanförhållanden vid 
kontroll av budgivningslistan.  

Småstadsmäklarna hävdar att problemet med bulvaner är ett storstadsproblem, de menar 
att i mindre städer är det svårare att vara anonym och man känner till varandra på ett annat 
sätt.  

För att problemet med bulvaner ska minska måste mäklarna lära sig att rutinmässigt utföra 
identitetskontroll på budgivarna, enligt Sverker Thorslund. 

De intervjuade personerna hoppas på en ökad trygghet med en ny fastighetsmäklarlag och 
de som därtill tror på den nya lagen menar att införandet av öppenhet och transparens 
mellan parter i bostadsaffärer leder till övertygelse om att allt har gått rätt till. 

 

Hur ser landets fastighetsmäklare på det nya lagförslaget? 

Övervägande del av de tillfrågade fastighetsmäklarna ställer sig positiva till det nya 
lagförslaget. En av de tillfrågade tycker att det ska vara en självklarhet att lämna ut 
budgivningslista vid kontraktsskrivning och en annan mäklare som är positiv till det nya 
lagförslaget menar att det alltid är bra att förse parterna med information. 

Den enda som inte ställde sig positiv till det nya lagförslaget var den fristående mäklaren i 
Småstad, då han anser att det inte hade behövts någon ny fastighetsmäklarlag om den 
befintliga lagen hade följts. Att man ser till att den befintliga lagens brister åtgärdas ser han 
som något mycket viktigare. Han ser inte lagförslaget som något nödvändigt, men han 
påpekar att det är bra att all information finns att ta fram ur akten vid behov. 

Den fristående småstadsmäklaren tror också att den nya lagen kommer leda till att fokusen 
kommer att flyttas från förmedling, till försäljning av kringtjänster. Han tror att risken är 
stor att mäklare kommer att lägga större vikt på kringtjänsterna istället för att utföra den 
tjänst han är utbildad att utföra, då pengarna finns att tjäna i att sälja in kringtjänsterna. 
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Ger lagändringen ett ökat förtroende för mäklare?  

Samtliga tillfrågade mäklare tror på stärkt förtroende, två tror dock bara på en liten 
förbättring. En av de skeptiska mäklarna säger att mäklarkåren alltid är lätt att klaga och 
klanka ner på och att medias negativa syn inte kommer att avta. Han menar att det alltid 
kommer att finnas oseriösa mäklare på marknaden som kommer att synas och höras mer 
än de seriösa. 

Med nya lagens bestämmelser kommer risker om diskussioner runt budgivningen att 
undvikas. Att mäklare enligt lag ska bli tvingade till att synliggöra och tydliggöra ger kvalité, 
vilket är mycket positivt för branschen, enligt Jurist X. 

När det gäller köparnas förtroende för mäklarna är det delad mening.  

Köparen av bostadsrätt i storstad skulle inte ha ökat förtroende för mäklaren om han hade 
skyldighet att presentera budgivningslistan, han menar att det fortfarande kommer att 
kunna fabriceras bud, medan köparen av bostadsrätt i småstad skulle få ett ökat förtroende 
för fastighetsmäklaren. 

De två villaköparna tror att den nya fastighetsmäklarlagen kommer att öka 
fastighetsmäklarnas förtroende och tillit. 

En åtgärd som köparen av bostadsrätt i storstad tror på skulle vara om någon utomstående 
part kontrollerar budgivningsprocessen. Han menar att både säljaren och mäklaren har ett 
egenintresse i att få så bra betalt som möjligt. 

 

Kommer köpares syn på budgivningar förändras med den nya lagen? 

De tillfrågade fastighetsmäklarna tror att köparna kommer känna sig tryggare när det finns 
en lagstiftning som säger att landets alla fastighetsmäklare är skyldiga att uppvisa 
budgivningslista. Dock säger en av mäklarna i storstad att det alltid kommer att finnas 
spekulanter som är misstänksamma med eller utan budgivnigslista. 

Jurist X tror inte att köparnas syn kommer förändras då lagen fortfarande kan kringgås, 
först och främst när det gäller bulvanförhållanden och fabricerade bud. 

Även här har köparna delad mening. En av de tillfrågade säger att fabricerade bud ändå kan 
ordnas på något sätt, samtidigt som den andra köparen säger att det på en liten ort kan vara 
bra.  Man känner igen många människor och kan på så sätt stämma av namnen på listan 
med dem som varit på visningen, detta leder till att synen på budgivningen förändras. 

De övriga köparna tror att synen på budgivningen kommer att ändras. En av köparna 
menar att det kan vara en trygghet att ha en lista att kontrollera emot om man skulle känna 
sig osäker. 
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar vi vad vi kommit fram till med denna uppsats. Utifrån de fakta 
som insamlats, mailkontakter och de intervjuer som utförts redovisas våra svar på de frågor 
vi ställt i problemdiskussionen. Resultatet kommenteras med egna reflektioner. 
 

Lagförslagets strävan har varit att ge konsumenterna ett gott skydd samt ge landets 
fastighetsmäklare goda förutsättningar för att lyckas bedriva sin verksamhet på bästa sätt. 

Att nå detta mål är en önskan från alla håll, så som från fastighetsmäklare, deras kunder, 
fastighetsmäklarnämnden och branschorganisationer med flera. 

Om den nya lagen träder i kraft med de bestämmelser som utredningen lägger fram 
gällande budgivning kommer det att ske omändringar som de flesta efterlängtar.  

 

Kommer det nya lagförslaget resultera i tryggare budgivningar? 
Att göra fastighetsmäklarlagen mer transparant och ge mäklarna tydligare riktlinjer kommer 
av allt att döma leda till ökad trygghet i bostadsaffärer. Eftersom mäklaren enligt den nya 
lagen kommer bli skyldig att utlämna budgivningslistan utan att någon av parterna 
efterfrågar den, kommer det att resultera i att säljare och köpare går in i bostadsaffären med 
lagen i ryggen.  

Dock kommer det trots lagändringen finnas problem kvar som skapar osäkerhet, bulvaner 
och ej bindande bud. Att införa bindande bud i Sverige är det dock inga diskussioner om 
och problemet med bulvaner är förhoppningsvis inte så stort som media vill påskriva. 

Vi tror att den största förändringen i samband med att den nya lagen antas kommer att ske 
hos de fristående aktörerna och av dessa mest i småstäderna. Franchisekedjorna arbetar i 
dagsläget på ett sätt som i stort sett motsvarar det som lagförslaget vill reglera. 

 

Hur ser landets fastighetsmäklare på det nya lagförslaget? 
De flesta fastighetsmäklarna i Sverige har en positiv inställning till lagförslaget. Mycket 
information och öppenhet för alla inblandade parter är positivt enligt de intervjuade 
fastighetsmäklarna. 

Endast en av våra tillfrågade mäklare ser negativt på lagändringen, detta tror vi beror på att 
den här mäklaren jobbar på en liten, fristående firma i Småstad. I småstäder har mäklarna 
en mer personlig relation till sina kunder och därför har mäklarna här inte samma behov att 
redovisa processen som mäklarna i storstäder, lagen är därför inte lika efterlängtad hos 
småstadsmäklare. 

Att den nya lagen kommer leda till att fokus flyttas från förmedling, till att sälja in 
kringtjänster, som en av de intervjuade mäklarna befarar, tror vi inte kommer att ske. Vi 
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tror att mäklarna fortfarande kommer att hålla fokus på förmedlingen och att 
kringtjänsterna kommer ses som en bonus.  

 

Ger lagändringen ett ökat förtroende för mäklare?  
Tyvärr ger inte den nya lagen mäklaren ett vattentätt alibi när det gäller fabricerade bud från 
dennes håll. Trots att problem kvarstår tror vi att en ny lag kommer leda till 
förtroendeökning på sikt. Detta för att man med nya lagen kan undvika diskussioner runt 
budgivningen. Att mäklare enligt lag ska bli tvingade till att synliggöra och tydliggöra inger 
kvalité i yrket, vilket är mycket positivt.  

Att det kommer att förekomma oseriösa mäklare på marknaden vet vi, men 
förhoppningsvis kommer denna skara minska i samband med att den lya lagen antas. 

Trots lagändring kommer media med ganska hög sannolikhet fortsätta att kritisera 
fastighetsmäklare. 

 
Kommer köparnas syn på budgivningar förändras med den nya lagen? 
I framtiden vet vi svaret på denna fråga. Förhoppningarna med den nya lagen är att 
konsumenten ska känna sig säkrare och tryggare med lagen i ryggen.  

De tillfrågade mäklarna, köparna och juristen har delade meningar. Själva tror vi att när 
köparna kommer känna ett ökat förtroende för fastighetsmäklare kommer de också att 
känna sig tryggare i bostadsaffären.   

Eftersom vi går ifrån ett stadium där det inte finns några lagregler gällande 
budgivningsprocessen till ett annat stadium där det ska införas en lag som tvingar alla 
landets fastighetsmäklare att överlämna budgivningslistan till slutgiltig köpare, tror vi att 
detta gör så att köparna kommer att uppfatta en högre kvalité på mäklarens tjänst i 
framtiden. Köparnas syn kommer då att förändras.  

Vi tror att det främst är i storstäderna som den nya lagen behövs, detta eftersom det är där 
det mest har diskuterats om oenigheter i bostadsaffärer. Det är förhoppningsvis också här 
som den nya lagen kommer att ändra synen mest och förhoppningsvis då i rätt riktning. 
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6.1 Slutkommentar 
Det har varit lärorikt och intressant att skriva denna B-uppsats eftersom vi båda två inom 
en väldigt snar framtid ska arbeta i denna bransch. Vi har insett hur viktigt det är att få 
säljare och köpare att känna förtroende för sin mäklare och att transparens med öppenhet 
ger kvalité i tjänsten. 

Vi hoppas att denna uppsats kommer att vara användbar både som nytta och nöje för dig 
som läsare vare sig du är studerande, köpare, säljare eller mäklare. 
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7 Källförteckning 
Här förevisas våra källor i den här uppsatsen. 
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A. Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 
 

SFS nr: 1995:400 
Departement/myndighet: Justitiedepartementet 
Utfärdad: 1995-04-20 
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:66 
Registeruppgifter (regeringen)  

 
Allmänna bestämmelser 
 
1 § Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som 
yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader 
på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende 
lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. 
 
2 § Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag tillämpas 
också på de övriga förmedlingsobjekt som anges i 1 §. Vid 
förmedling av arrenderätt eller hyresrätt tillämpas dock inte 
18 §, 21 § första-tredje styckena och 22 §. Vid förmedling av 
nyttjanderätt skall vad som sägs om säljare avse den som 
överlåter eller upplåter nyttjanderätten och vad som sägs om 
köpare avse motparten. Lag (2003:456). 
 
3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas oavsett var 
fastigheten är belägen, om en väsentlig del av mäklarens 
uppdrag utförs i Sverige. I den mån lagen (1998:167) om 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser är tillämplig avgörs 
dock frågan om val av rättsordning enligt den lagen. 
Lag (1998:168). 
 
4 § Om inte annat anges i det följande, får bestämmelserna i denna 
lag inte frångås till nackdel för en konsument som köper en 
fastighet 
huvudsakligen för enskilt bruk eller som säljer en fastighet som 
han 
har innehaft huvudsakligen för enskilt bruk. 
 
4 a § /Träder i kraft I:2009-03-15/ 
Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1995%3a400&%C4BET=&ORG=
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verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering 
enligt denna lag finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2009:66). 
 
Registrering av fastighetsmäklare 
 
5 § Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos 
Fastighetsmäklarnämnden. 
 
Vad som sägs i första stycket gäller inte advokater och inte 
heller sådana fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart 
 
1. kommunal förmedling av hyresrätter, 
 
2. vederlagsfri förmedling av hyresrätter till personer 
inskrivna vid ett universitet eller en högskola, 
 
3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål, 
 
4. förmedling av hyresrätter till lokaler, eller 
 
5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår 
till högst två veckor. 
 
En registrering skall avse antingen yrkesmässig förmedling av 
samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § (fullständig 
registrering) eller yrkesmässig förmedling av enbart 
hyresrätter (registrering för hyresförmedlare). 
 
Närmare bestämmelser om Fastighetsmäklarnämnden meddelas av 
regeringen. Lag (2003:456). 
 
6 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att 
han 
 
1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad 
näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken, 
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2. har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom, 
om 
han åsidosätter sina skyldigheter enligt 11--19 §§, 
 
3. har tillfredsställande utbildning, 
 
4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt 
 
5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare. 
 
Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om 
registreringsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer. Registreringsavgift i form av 
ansökningsavgift och årlig avgift bestäms av regeringen. 
 
7 § /Upphör att gälla U:2009-03-15/ 
Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 § 
utövas av Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden skall se till att 
fastighetsmäklarna i sin verksamhet iakttar sina skyldigheter 
enligt 
denna lag. 
 
En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden 
granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till 
verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen. 
 
7 § /Träder i kraft I:2009-03-15/ 
Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade 
enligt 5 § utövas av Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden ska se 
till att fastighetsmäklarna i sin verksamhet iakttar sina 
skyldigheter enligt denna lag. Nämnden ska inom sitt 
verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. 
 
En registrerad mäklare är skyldig att låta 
Fastighetsmäklarnämnden granska akter, bokföring och övriga 
handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de 
uppgifter som begärs för tillsynen. Lag (2009:66). 
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8 § Fastighetsmäklarnämnden skall återkalla registreringen för den 
fastighetsmäklare som 
 
1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §, 
 
2. inte betalar föreskriven registreringsavgift, eller 
 
3. handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag. 
 
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. 
 
Om det kan anses vara tillräckligt, får Fastighetsmäklarnämnden i 
stället för att återkalla registreringen meddela varning. Är 
förseelsen ringa, får påföljd underlåtas. 
 
9 § Fastighetsmäklarnämndens beslut enligt denna lag får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
10 § Den som uppsåtligen yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid 
med vad som föreskrivs om registrering i 5 § döms till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 
 
Fastighetsmäklarens uppdrag 
 
11 § Ett uppdragsavtal skall upprättas skriftligen. Mäklaren får 
inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har tagits in i 
uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta 
gäller dock inte överenskommelser om ändring av 
förmedlingsobjektets 
pris och andra villkor för överlåtelsen eller upplåtelsen. 
 
Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten 
bestämmas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om 
förlängning får träffas tidigast en månad innan uppdragsavtalet 
skall 
upphöra att gälla. 
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12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och 
i 
allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid 
tillvarata 
både säljarens och köparens intresse. 
 
Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan 
dröjsmål överlämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits 
i 
särskild ordning. 
 
Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon 
annans räkning skall hållas skilda från egna tillgångar. 
 
13 § Fastighetsmäklaren får inte köpa en fastighet som han har i 
uppdrag att förmedla. Mäklaren får inte heller förmedla en 
fastighet 
till någon sådan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen 
(1987:672). 
 
Om mäklaren eller någon honom närstående förvärvar en fastighet som 
mäklaren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, skall 
mäklaren genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarnämnden. 
 
14 § En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter. 
 
Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad 
att rubba förtroendet för honom som mäklare. 
 
15 § Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som 
ombud. Mäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god 
fastighetsmäklarsed medger det. 
 
16 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed 
kräver det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa 
kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband 
med 
överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren före 
överlåtelsen 
lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse 
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för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller 
låter 
undersöka fastigheten. 
 
17 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att 
förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra 
rättigheter som belastar den. 
 
18 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper 
huvudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren 
tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. 
Beskrivningen skall innehålla uppgifter i de avseenden som har 
angetts i 17 § samt uppgift om fastighetens benämning, 
taxeringsvärde 
och areal. Beskrivningen skall också innehålla uppgift om 
byggnadens 
ålder, storlek och byggnadssätt. 
 
Vid förmedling som avses i första stycket skall mäklaren innan 
fastigheten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning 
av 
dennes boendekostnader. 
 
19 § Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren 
träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med 
överlåtelsen. Om inte annat har avtalats, skall mäklaren hjälpa 
köparen och säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för 
överlåtelsen. 
 
20 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet 
åsidosätter sina skyldigheter enligt 11--19 §§, skall han ersätta 
skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om 
det 
är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. 
 
Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund 
av skada som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker 
från vad köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren 
kräva 
tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är 
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ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista 
hand får bära detta ansvar ensam. 
 
Ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag 
 
21 § Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens 
ersättning beräknas efter viss procent på köpeskillingen 
(provision). 
 
Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om 
överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan 
uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren. 
 
Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans 
förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten 
gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet hade 
förmedlats av honom. 
 
I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser 
om ersättning vid förmedling av hyreslägenheter för 
bostadsändamål. Lag (2003:456). 
 
22 § Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av 
provision, 
har mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast om en 
särskild 
överenskommelse har träffats om detta. 
 
23 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid 
uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen 
eller säljaren. Detta gäller dock inte, om åsidosättandet är av 
ringa 
betydelse. 
 
Övergångsbestämmelser 
 
1995:400 
 
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995, då lagen (1984: 81) 
om fastighetsmäklare skall upphöra att gälla. 
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2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om uppdragsavtal som har 
ingåtts före den nya lagens ikraftträdande. 
 
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsynsärenden som har 
inletts före ikraftträdandet. 
 
4. Bestämmelserna i 13 § i den nya lagen gäller även om 
uppdragsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet. 
 
5. Även om uppdragsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet, gäller 
förbudet i 15 § i den nya lagen, om inte fastighetsmäklaren före 
ikraftträdandet har åtagit sig att vara ombud. 
 
1998:168 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. 
 
Lagen skall inte tillämpas på uppdragsavtal som har ingåtts 
före lagens ikraftträdande. 
 
2003:456 
 
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003. 
 
2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver yrkesmässig 
förmedling av enbart hyresrätter och som är skyldig att vara 
registrerad enligt 5 § skall ansöka om registrering enligt 
denna lag senast den 31 mars 2004. Har ansökan gjorts senast 
den dagen, får verksamheten drivas vidare i avvaktan på att 
beslutet i registreringsfrågan har vunnit laga kraft. 
 
3. Den som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § men 
saknar sådan utbildning som avses i 6 § första stycket 3 kan 
trots detta registreras enligt denna lag om han eller hon vid 
lagens ikraftträdande sedan minst ett år bedriver yrkesmässig 
förmedling av hyresrätter till bostadslägenheter. 
 
4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver yrkesmässig 
förmedling av enbart hyresrätter och som är skyldig att vara 
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registrerad enligt 5 § får, om ansökan om registrering inte 
beviljas, under tre månader efter det att beslutet i 
registreringsfrågan vann laga kraft fullfölja de 
förmedlingsuppdrag som har lämnats före det att nämndens beslut 
vann laga kraft. 
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B. Branschrekommendat ioner  
 

Branschrekommendation 1  

Beslut om regler för budgivning; 2004-10-14  

Regler om budgivning 
Det kan konstateras att det för närvarande inte finns några lagregler, branschpraxis eller andra 

övergripande regler som reglerar budgivningsprocessen i samband med överlåtelse av fastigheter 

och bostadsrätter. Reglerna för budgivning i samband med bostadsköp varierar därför mellan olika 

mäklarföretag och till och med inom mäklarföretag för enskilda objekt, eftersom det är säljaren 

som i samråd med mäklaren bestämmer regelverket. Det är också så att en säljare när som helst 

under själva budgivningen kan ändra formerna eller helt enkelt avbryta eller avsluta 

budgivningen. Den nuvarande bristen på samordnade regler upplevs av konsumenterna som 

mycket otillfredsställande och skapar osäkerhet om hur man som spekulant ska agera och ett 

bristande förtroende för processen. Situationen kan beskrivas på det sättet att man som spekulant 

i och för sig deltar i en tävling och att tävlingsreglerna är olika varje gång man ställer upp och till 

och med kan ändras under tävlingens gång. I verkligheten innebär det att många spekulanter som 

inte blev köpare, dvs. förlorade tävlingen, kommer att skylla sin förlust på de ändrade reglerna 

och eventuellt få den uppfattningen att vissa regler under tävlingens gång tillkommit för att 

förhindra att man ska kunna bli en vinnare. 

De klagomål som förekommer på budgivning kan i huvudsak hänföras till tre grupper. Den första 

är kritik mot mäklarens sätt att sköta budgivningen. Det handlar om bristande information om den 

aktuella budgivningen, svårigheter att få kontakt med mäklaren, att mäklaren inte återkommer 

trots uttryckligt löfte och svävande eller undvikande svar på konkreta frågor. Den andra gruppen 

klagomål kan hänföras till bristande förtroende om själva processen och om lagda bud. Till denna 

grupp räknas klagomål på att mäklaren misstänks ha undanhållit bud och att dessa inte framförts 

till säljaren eller det rent motsatta att mäklaren för spekulanterna uppgivit att bud lämnats som 

inte är konkret avgivna eller slutligen att mäklaren själv fabricerat bud för att få upp prisnivån. En 

annan klagopunkt i denna grupp är att mäklaren påskyndat budgivningen och inte lämnat 

tillräckligt mycket tid för att ordna lån eller möjliggör samtal med närstående. 

Den tredje stora kategorin klagomål handlar om den situationen att mäklaren, trots att kontrakt 

eller överlåtelseavtal inte undertecknats av samtliga parter, har lämnat besked till viss spekulant 

att man av säljaren blivit utsedd till köpare utan reservationer, vilket invaggar mottagaren i den 

felaktiga tron att budgivningen slutligt upphört. 

Beträffande den första klagomålskategorin faller den utanför frågan om budgivningsregler, 

eftersom den egentligen handlar om mäklarens förhållande till sina kunder. Även den sista, dvs. 

när en fastighet är såld, faller utanför budgivningsregler eftersom det där handlar om bristande 
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eller inkorrekt information som är lätt avhjälpt. Ytterst kan man säga att det handlar om en 

gammal jargong i branschen som borde ha varit borta för länge sedan.  

Däremot är situationen allvarligare när det gäller spekulanternas bristande förtroende för 

budgivningsprocessen, eftersom det dels också indirekt ger ett bristande förtroende för 

mäklarkåren och dels skapar i många fall helt felaktigt en negativ anstrykning till den i övrigt för 

de flesta mycket positiva processen att skaffa sig ett nytt drömboende. 

En generell iakttagelse som bör göras är att klagomålen sällan härrör från säljaren, vilket naturligt 

förklaras med att säljaren är mer delaktig i processen och har ett bättre informationsflöde från 

mäklaren än de spekulanter som deltar i en budgivning. Förslag att avhjälpa den upplevda bristen 

vid budgivning på bostadsmarknaden bör således i första hand ske med utgångspunkt från den av 

spekulanterna upplevda situationen.  

Former för budgivning 
I princip kan urskiljas två huvudmodeller för hur man ur en grupp spekulanter särskiljer den 

blivande köparen. Dessa är sluten budgivning eller öppen budgivning. I detta sammanhang kanske 

också ska påpekas att det förekommer att dessa budgivningsmodeller ibland supplementerar 

varandra med att man kanske börjar med en öppen budgivning och när tre budgivare är kvar sker 

den slutliga budgivningen genom slutna bud. Sluten budgivning innebär att bud lämnas skriftligen 

inom viss utsatt tid och att buden öppnas vid ett och samma tillfälle då säljaren har möjlighet att 

acceptera ett bud eller att förkasta samtliga bud. Det är att märka att den slutna budgivningen 

inte förändrar jordabalkens eller bostadsrättslagens krav på skriftligt avtal för bundenhet, men det 

moraliska trycket från säljare som föranstaltat om sluten budgivning är naturligtvis mycket högt. 

För spekulanterna som deltar i en sluten budgivning är det mycket viktigt att mäklaren och 

säljaren noggrant diskuterat igenom de köperbjudande som riktats till spekulanterna. Krav bör 

kunna uppställas på att man vid sluten budgivning klart anger om säljaren önskar 

friskrivningsklausul, förutsättningarna och effekterna av en besiktning, om säljaren kräver viss 

tidpunkt för tillträde eller om säljaren t ex inte accepterar vissa suspensiva villkor i avtalet redan 

när uppmaningen att avge bud riktas mot spekulanterna. Klagomål på sluten budgivning 

förekommer sällan. Sannolikt beroende på att den budgivningsformen är relativt ovanlig. 

Normalt tillämpas i bostadsaffären öppen budgivning. Den öppna budgivningen kännetecknas av 

att buden avges i en löpande tidsföljd och att deltagarna i budgivningen har möjlighet att reagera 

och bjuda över andra spekulanters tidigare avgivna bud. Det vanligaste är att buden avges i 

kronor men även andra erbjudanden från spekulanter kan ingå såsom t.ex. snabbt tillträde eller 

accept av en friskrivningsklausul. Av förarbeten till 1995 års fastighetsmäklarlag (prop. 

1994/95:14 sid. 46) framgår att mäklaren har skyldighet att till uppdragsgivaren redovisa alla 

spekulanter som visat intresse för att förvärva det aktuella objektet. Den skyldigheten är fullgjord 

först sedan mäklaren till säljaren har framfört de meddelanden och bud som spekulanterna 

önskar. Det kan alltså konstateras att förarbetena ger uttryck för att spekulanterna via 

fastighetsmäklaren har en rätt till att få sina bud och meddelanden framförda till säljaren. Denna 

rätt kan i princip inte begränsas genom att säljaren eller mäklaren föreskriver att bud ska avges 

på särskilt sätt eller i speciell form. Gällande det fallet att bud kan lämnas via Internet eller sms 

har mäklaren ändock skyldighet att motta bud per telefon eller i skriftlig form och framföra dessa 
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till säljaren. Det blir allt vanligare att mäklare redovisar pågående budgivning på sina hemsidor 

och när detta sker är det mäklarens skyldighet att tillse att förteckningen redovisar alla avgivna 

bud. Det åligger också en fastighetsmäklare att redovisa de regler som tillämpas för en pågående 

eller förestående budgivning. En sådan redovisning ska innehålla uppgift om hur spekulanterna 

kontinuerligt kan få information om senast avgivna bud.  

Av Konsumentverkets riktlinjer för tillhandahållande, utförande och marknadsföring av 

mäklartjänster framgår under punkten 11.3 att fastighetsmäklaren ska anvisa överlåtaren 

samtliga de spekulanter som för mäklaren klargjort sitt intresse att förvärva objektet. Man bör 

notera att en spekulant inte behöver vara en person som avgivit ett konkret bud, utan till gruppen 

räknas också personer som visat en konkret och aktiv vilja förvärva objektet. Av samma punkt i 

riktlinjerna framgår också att en fastighetsmäklare har skyldighet att lämna uppdragsgivaren en 

spekulantförteckning när förmedlingsuppdraget upphör utan att överlåtelse kommit till stånd. 

Bestämmelsen anger att spekulanterna ska anges med namn och adress eller telefonnummer. 

Eftersom mäklaren under förmedlingsuppdragets gång är skyldig att anvisa spekulanter kan detta 

naturligtvis ske summariskt under processens gång. Däremot när säljaren eventuellt med 

mäklarens biträde ska välja köpare bland spekulanterna ska spekulanterna naturligtvis vara 

identifierbara för säljaren genom att mäklaren lämnar uppgifter om namn eller telefonnummer på 

spekulanterna. Detta får anses ligga i mäklarens skyldigheter att till uppdragsgivaren redovisa alla 

spekulanter som visat intresse. Praktiskt sker det genom att till säljaren överlämna en förteckning 

över avgivna bud, varav framgår budgivarens fullständiga namn. Under förutsättning att 

uppdragsgivaren hålls kontinuerligt informerad under budgivningens gång om inkomna bud 

behöver budförteckningen endast avges om uppdragsgivaren så begär.  

Eftersom det är spekulanterna som i första hand misstror budgivningsprocessen är det också 

viktigt för mäklarkårens trovärdighet och anseende att transparensen blir större för spekulanterna. 

En avvägning mellan spekulanters krav på information och deras motstående krav på integritet 

innebär att också de spekulanter som avgivit de tre högsta buden ska ha rätt att få en förteckning 

över budgivningen. Förteckningen ska dock inte ange spekulanternas namn utan enbart initialer 

för budgivarna. Innehållet i övrigt i förteckningen ska vara detsamma som den säljaren kan 

begära. I de fall bud har avgivits dels i kronor och dels med kompletterande erbjudande till 

säljaren ska även det kompletterande erbjudandet anmärkas. I de fall uppdragsgivaren väljer 

annan till köpare än den spekulant som avgivit det högsta budet behöver dock inte något skäl 

härför anges. Det är rimligt att formerna för budgivningsprocessen även fortsättningsvis kan 

anpassas direkt till den konkreta och aktuella situationen, men en fastighetsmäklare ska alltid ha 

skyldighet att upplysa om hur budgivningen beräknas gå till i varje förmedling. 

Förslag till åtgärd 
Budgivningsprocessen ska dokumenteras genom upprättande av en särskild förteckning över 

avgivna bud. Av förteckningen ska minst framgå för- och efternamn på budgivaren och 

telefonnummer eller fullständig adress samt avgivet bud, tidpunkten då budet avgavs samt vilket 

objekt som budgivningen avser. Bud ska noteras i tidsordning med angivande av dag och timme 

då bud avgivits eller när mäklaren mottog budet. Av förteckningen ska vidare framgå de bud som 

avgivits i kronor och eventuella övriga erbjudanden från spekulanten till säljaren. Av den 
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förteckning som mäklaren på begäran ska överlämna till säljaren ska alltid framgå spekulantens 

fullständiga adress och när bud lämnas första gången identifikation bestående av telefonnummer 

och/eller adress. Av den förteckning som på begäran kan erhållas av säljaren ska framgå samtliga 

bud och meddelanden som avgivits under budgivningsprocessen, medan den förteckning som kan 

begäras av de tre spekulanter som avgivit de tre högsta buden beträffande spekulant endast ska 

ange fullständiga initialer. I de fall de senaste tre buden avgivits av två spekulanter är det bara 

dessa två som kan begära förteckning av mäklaren. En förteckning som lämnas till spekulant 

behöver endast innehålla de tio i tidsföljd senast avgivna buden. 

Förteckning till spekulant utlämnas först sedan bindande köpekontrakt eller överlåtelseavtal 

undertecknats. 

 

 

Beslut om regler för budgivning; 2004-10-14 i styrelsen för Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB.  
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C. FMN faktablad 
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D. Intervjufrågor till fastighetsmäklare 
1. Informerar du spekulanter om hur budgivningsprocessen kommer gå till innan 

budgivningen startar? 
 

2. Hur genomför du dina budgivningar? Sker kontakten via SMS, Telefon? 
 

3. Har du som vana att lämna ut budgivningslistor till köpare och säljare vid 
kontraktskrivningen? 

 
 
Om ja: 
a. Sedan hur lång tid tillbaka? 
 
b. Kände du att det fanns ett behov av att offentliggöra de övriga budgivarna för 

att köparna skulle känna sig tryggare? 
 

c. Känns det tryggare för dig som mäklare? Utveckla… 
 

d. Har du mött några problem med att offentligöra budlistan? Vad? 
 

e. På en skala från 1-10, hur mycket tror du köparna uppskattar att ta del av 
budgivningslistan? 

 
f. På en skala från 1-10, hur mycket uppskattar säljarna att listan offentliggörs? 

 
 
Om nej: 
g. Varför har ni valt att inte följa FMN och Mäklarsamfundets 

rekommendationer? 
 

h. Brukar folk fråga efter budgivningslistan? 
 

i. Lämnar ni ut listan om någon ber om den? 
 

 
4. Vad tycker du om det nya lagförslaget, angående budgivning? 

 
5. Finns det något som kan göra budgivningsförfarandet tydligare än vad nya lagen tar 

upp? 
 

6. Kommer lagändringen styrka förtroendet för landets mäklare? 
 

7. Anser du att bud borde vara bindande? Ändring i JB? 
 

8. Tror du att det är slutsnackat i media om mäklare som trissar upp budgivningen 
med fejkade bud? 
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9. Tror du att nya lagen kommer att minska antalet bulvaner? Eller är det ett problem 
som kvarstår? 
 

10. Kommer mäklarens förmåga att påverka säljarens val av köpare förändras? 
(följdaffärer) 
 

11. Hur tror du spekulanterna kommer att uppfatta framtida budgivningar? Kommer 
de känna sig säkrare att allt går rätt till när det finns en lag som säger att mäklaren är 
skyldig att redovisa budlistan? 

 
12. Kommer spekulanterna att reagera negativt på att deras kontaktinformation lämnas 

ut vid avslutad budgivning utan godkännande? 
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E. Intervjufrågor till köpare 
 

1. Vad har du köpt? 
 

2. När skedde förvärvet? 
 

3. Hur upplevde du kontakten med mäklaren från början till slut? 
 

4. Blev du informerad om hur budgivningen skulle gå till innan du gick med? 
 

5. Hur blev du informerad om övriga bud? SMS, Samtal? 
 

6. Fick du information om antalet budgivare? Avhopp, Inhopp osv.? 
 

7. Upplevde du budgivningsprocessen som stressad? 
 

a. Om ja, vad? 
 

8. Kände du någon osäkerhet om du verkligen budade mot fysiska personer under 
tiden som budgivningen pågick? 
 

9. Fick du ta del av budgivningslista vid kontraktsskrivningen? 
 

a. Om ja, ringde du upp och kontrollerade buden? 
 

b. Om nej, bad du om en lista? 
 

10. Skulle du känna dig säkrare om du vetat att mäklaren var skyldig att överlämna en 
budgivningslista vid kontraktsteckning? 
 

11. Finns det andra faktorer som skulle få dig att känna mer trygghet i en bostadsaffär?   
 

12. Tror du att den nya lagen kommer att stärka mäklarnas förtroende och tillit? 
 

13. Hur känns det att dina uppgifter redovisas i samband med en budgivning utan ditt 
godkännande? 
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F. Intervjufrågor till jurist 
 

1. Hur ser du på den nya mäklarlagen angående budgivningsförfarandet?  
Positivt och negativt. 
 

2. Vilka kryphål finns kvar? 
 

3. Vad skulle kunna förbättras gällande budgivning? 
 

4. Kan dessa förhindras med mindre åtgärder? 
 

5. Kommer lagändringen leda till säkrare budgivningar för köparna? 
 

6. Anser du att man bör införa bindande bud? 
 

7. Kommer problemet med bulvaner fortgå? Eller kommer det att minska? 
 

8. Har vi sett början till slutet på smutskastning av mäklare i media gällande fejkade 
bud? 

 
9. Tror du lagändringen kan stärka förtroendet för landets fastighetsmäklare? 

 
10. Kommer mäklarna att kunna känna ökad trygghet i sin yrkesroll med nya lagen? 

 
11. Kommer mäklarens eget intresse för följdaffärer påverka budgivningen? 

 
12. Hur tror du att nämnden kommer se budgivningsprocessen i samband med den nya 

lagen? 
 

13. Tror du att antalet anmälningar gällande felaktiga budgivningar kommer minska? 
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G. Intervjufrågor till Boendeexpert 
 

1. Hur ser du på den nya mäklarlagen angående budgivningsförfarandet? Positivt och 
negativt 
 

2. Vilka kryphål finns kvar? 
 

3. Vad skulle kunna förbättras gällande budgivningen? 
 

4. Kan dessa förhindras med mindre åtgärder? 
 

5. Kommer lagändringen leda till säkrare budgivningar för köparna? 
 

6. Anser du att man bör införa bindande bud? 
 

7. Kommer problemet med bulvaner fortgå? 
 

8. Har vi sett början till slutet på smutskastning av mäklare i media gällande fejkade 
bud? 

 
9. Tror du lagändringen kan stärka förtroendet för landets fastighetsmäklare? 

 
10. Kommer mäklarna att kunna känna ökad trygghet i sin yrkesroll med nya lagen? 

 
11. Tror du antalet anmälningar till FMN gällande felaktiga budgivningar kommer 

minska? 


